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Inaugurada a Estação de Esgoto da Bacia do
Rio Banhados
Ficha técnica
da obra

N

o dia 27 de janeiro, diversas autoridades
do município estiveram reunidas para a
solenidade de inauguração da ETE –
Estação de Tratamento de Esgoto
Banhados, no bairro Serra Alta.
Com investimentos na ordem de
R$ 3.808.543,41, a ETE Banhados foi construída
pelo SAMAE em parceria com a Funasa -

Fundação Nacional de Saúde, e atenderá
aproximadamente 8 mil pessoas do bairro Serra
Alta e região, abrangendo a bacia do rio Banhados.
Durante a solenidade foram destacados
aspectos e vantagens de um sistema de tratamento
de esgoto, como a questão
da economia
relacionada à limpezas de fossas, melhoria na
qualidade de vida e da saúde, reduzindo consultas e
exames. “A população só tem a ganhar em saúde, e
a administração pública só tem a ganhar em
economia”, disse um dos presentes.
Após muito trabalho e esforço, essa obra pôde

ser entregue. Com esta ETE o SAMAE poderá
atender até 2.500 ligações de residências de toda
a região, que compreende parte dos bairros de
Serra Alta e 25 de Julho.
No local também foi citada a importância de

cuidar das águas do rio Banhados, que abastece o município
vizinho de Rio Negrinho. Há um compromisso através do
Consórcio Quiriri em que um
município deve cuidar da água
Coleta de esgoto
do outro, assim todos nos
chega ao centro da cidade
ajudamos e preservamos esse
importante recurso natural
essencial para nossa vida.

Obras de esgoto da
sub-bacia 3 iniciam
Iniciaram as obras da rede
coletora de esgoto na área central do
município. Exatamente na Rua Ewaldo
Antonio Buschle a equipe da empresa
responsável pela obra iniciou as
escavações que acontecerão em 16
ruas da cidade entre as proximidades
da Yukatan até a Rua Manoel Tavares,
próximo à escola Orestes Guimarães,
no Centro.
Com investimentos superiores a
R$ 8 milhões, esta obra irá interligar
550 residências, escolas e indústrias à
rede coletora de esgoto para

Capacidade de tratamento:
22 litros por segundo
Tipo de tratamento:
Tratamento anaeróbio seguido
de tratamento aeróbio
Eficiência:
Acima de 90% de redução da
carga orgânica inicial
Localização:
Rua Elvira Liebl – Serra Alta
Bacia Hidrográfica:
Rio Banhados
Bairros atendidos:
Serra Alta e 25 de Julho
Projeção futura de ligações:
2.500 ligações
Desinfecção:
Gerador de cloro, solução a 3%
a partir do sal de cozinha
Na obra foram
utilizados:
310 metros cúbicos
de concreto
35,83 toneladas de
aço de construção

tratamento, beneficiando mais de
duas mil pessoas diretamente.
Segundo informações da empresa
que gerencia a obra, o primeiro trecho
será da Rua Ewaldo Antonio Buschle
até a esquina com a Rua Guilherme
Scheide, nas proximidades do Colégio
Roberto Grant, com uma extensão de
467 metros de escavações, cuja
profundidade média das escavações
será de 2,44 metros, tendo trechos
cujas escavações atingirão 1,20 metros,
e outros trechos de até 4 metros de
profundidade.

SAMAE leiloa bens
móveis inservíveis

F

oi realizado no auditório da Prefeitura um
leilão de bens móveis
inservíveis do município.
Dentre os lotes negociados,
alguns eram provenientes do
SAMAE, como o veículo Gol –
LZM 6502 e o veículo Parati – LYJ
3142, além de computadores,
cilindros de cloro, móveis, entre
outros equipamentos.

O resultado do leilão foi um
sucesso pois superou as
estimativas financeiras, já que
diversos lotes foram amplamente
disputados.
Após ter a autorização
legislativa para a alienação dos bens,
o SAMAE teve um retorno de
R$ 16,6 mil com o leilão, valor esse
que será utilizado para aquisição de
novos equipamentos.

Instalada nova unidade
de bombeamento
O SAMAE realizou no mês de
janeiro, a instalação da Elevatória de
Água Tratada 034, localizada no Bairro
Schramm. Com potência de 1 CV e
vazão de 8m³/h, a elevatória
beneficiará aproximadamente 35
residências próximas ao reservatório
do SAMAE, pois muitas delas se
encontram em altitude elevada,
fazendo com que interrupções de
fornecimento acontecessem em
horários de pico de consumo.

Servidores contam com
novo plano de cargos

Modernizado o sistema
de comunicação via rádio
No mês de janeiro foi realizada a substituição do sistema de
comunicação via rádio que o SAMAE utiliza. O sistema conta com 1
estação repetidora localizada no Bairro 25 de Julho, duas estações
base (Sede Administrativa/Técnica e Estação de Tratamento de
Água), 25 estações de rádio móveis (veículos e máquinas) além de 2
estações portáteis.
Utilizado para dar mais agilidade à comunicação e assim
proporcionar a prestação de um serviço mais eficiente na área de
saneamento, o sistema passou de UHF analógico para VHF digital,
cumprindo exigências da ANATEL.
O valor do investimento realizado na modernização foi de
R$ 99.570,00 (noventa e nove mil, quinhentos e setenta reais).
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Foi aprovado pela Câmara de Vereadores, o novo plano de cargos e
salários do município de São Bento do Sul, que abrange os cargos da
administração direta e indireta do município.
O novo plano traz diversas melhorias aos servidores concursados
do SAMAE, que passarão já no mês de março para uma nova tabela de
vencimentos. Também está prevista no plano a progressão vertical por
grau de instrução, incentivando os servidores ao estudo continuado,
através de alterações em suas remunerações.

Rio+20
Acontece em junho de 2012 no Rio de Janeiro a “RIO + 20” que
deverá discutir temas ambientais como: mudanças climáticas,
aquecimento Global, economia verde, biodiversidade, eliminação da
pobreza, estrutura de governança internacional, desenvolvimento
sustentável, etc.
A Conferência “Rio + 20” insere-se em uma tradição de reuniões da
ONU, destinadas a discussão de temas ambientais, como a Conferência
de Estocolmo, Suécia em 1972, a “Rio 92” realizada em 1992 no Rio de
Janeiro, Brasil e a “Rio + 10” que ocorreu em Johanesburgo, África do
Sul no ano de 2002. A Conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992
foi das mais importantes, ficando conhecida mundialmente como “Rio
92” e no Brasil ficou como “ECO 92”. Devido à sua grande
importância as conferências subsequentes estão sendo consideradas
continuação dos trabalhos da “Rio 92”. A “ECO 92” proporcionou
diversos acordos como a “Declaração do Rio”, “Agenda 21”,
“Convenção do Clima”, “Convenção da Biodiversidade”. Já o
“Protocolo de Kyoto” que trata a questão do “Aquecimento Global”,
nasceu dos signatários da “Convenção do Clima”.
Esperamos que a Rio + 20 elabore documentos que proporcionem
mudanças no comportamento humano, focando a sustentabilidade do
Planeta, pois, como nunca antes na História, o destino comum nos
conclama a buscar um novo começo. Isso requer uma profunda
mudança na mente e no coração do ser humano, requer um novo
sentido de interdependência global e de responsabilidade universal.
A escolha é dos seres humanos: formar uma aliança global para
cuidar da Terra e consequentemente uns dos outros ou arriscar a nossa
própria destruição. Temos conhecimento e tecnologia suficiente para
abastecer a todos, preservando o ambiente. Os desafios ambientais,
econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos
podem formar soluções inteligentes.
A RIO + 20 é a oportunidade, ela não pode ser desperdiçada...

Doenças de outuno
No outono, habitualmente, a temperatura
diminui e o clima fica mais seco, aumentando a
poluição do ar, pela falta de chuvas e ventos, que
costumam “limpar” o ar. Esses fatores podem
influenciar a incidência de doenças, pois surgem
então gripes, alergias respiratórias, pneumonias,
resfriados, sinusites e diarréias.
Dentre as explicações para estas doenças de
estação, podemos destacar a queda da temperatura,
que favorece permanência de pessoas em ambientes
fechados e mal ventilados, fato que auxilia na
disseminação dos agentes infecciosos, bem como
causa diminuição transitória da imunidade das
pessoas, sobre tudo no trato respiratório.

Torneio de vôlei
de duplas
Aconteceu no dia 3 de março mais um torneio de
vôlei de areia masculino promovido pela Associação
Recreativa dos Funcionários do SAMAE – ARFSAM.
Nem mesmo o sol escaldante do dia tirou a força dos
competidores que, em duplas, disputaram ponto a
ponto o título de mais esse evento esportivo.
Com um total de 16 participantes, o resultado final
ficou assim definido:
1º Lugar – Giovani Kobus e Ronei L. A. Lourenço
2º Lugar – Edenilson M. Spolete e Juan Gondarski
3º Lugar – Jair H. Ramos e Paulo C. Ferreira
4º Lugar – Alexandre e Cleirton Alves

Previna-se:

Higiene frequente das mãos com água e sabonete ou uso de álcool-gel;
Mantenha a casa e o ambiente arejado, livres de poeira e sujeira;
Pessoas que estão doentes devem evitar o contato com as sadias,
para diminuir a transmissão;
Sempre que tossir ou espirar tomar o cuidado de não os fazer nas mãos,
para evitar a contaminação destas, utilizar o lenço descartável
para conter a tosse e o espirro;
Tenha uma alimentação saudável, rica em verduras, frutas e legumes;
Evite choque de temperatura;
Beba bastante água;

Pescaria da ARFSAM supera previsões
Foi realizada no dia 25 de fevereiro, mais
uma edição da pescaria promovida pela
Associação Recreativa dos Funcionários do
SAMAE – ARFSAM. Sendo realizada no
pesque e pague Água Doce, a pescaria reuniu
mais de 160 pescadores entre servidores e

familiares. Com duas horas e quarenta e
cinco minutos de torneio, foram pescados
806 quilos de peixes para a alegria dos
participantes.
Ao final do torneio foram premiados
os pescadores que fisgaram os 4 peixes

mais pesados do torneio, ficando o
resultado assim:
1º Lugar – Adir Rogozinski – R$ 120,00
2º Lugar – Cristiano T. da Silva – R$ 80,00
3º Lugar – Osni Paulo Langa – R$ 60,00
4º Lugar – Paulo César Ferreira – R$ 40,00
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CIPA

3 anos de estação
meteorológica
á 3 anos, São Bento
do Sul conta com
uma importante
ferramenta de
pesquisa sobre as condições
climáticas. Trata-se da
Estação Meteorológica do
Samae - Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto.
Atualizados a cada quinze
minutos, no site
www.samae.sc.gov.br, os
dados da Estação
Meteorológica podem ser
acompanhados. Na página
inicial é possível saber a
temperatura atual, a máxima
e a mínima do dia, a
quantidade de chuva e a
direção, velocidade e rajada
dos ventos. Um comparativo
também pode ser feito pelo
internauta. Basta clicar no link
“histórico”, e os dados são
apresentados mensalmente.
Desde sua implantação o
site recebeu 1.846.584
visualizações, em torno de 2
mil por dia.

H

Rápidas
Participaram de visita técnica, em janeiro, nas cidades de
i
Brusque e Timbó, os servidores Luis Sérgio Ferreira, Pedro
Fürst, Fábio José Kolb e Vivian Máximo Simões. A visita ocorreu
para verificar o funcionamento de estações compactas de
tratamento de água;
Participou da Assembleia da ARIS – Agência Reguladora
i
Intermunicipal de Saneamento, em Florianópolis, o Diretor
Presidente do SAMAE – Geraldo Weihermann;
Como resultado do último concurso realizado no ano de 2011,
i
novos servidores tomaram posse e , a partir de agora, fazem parte
da família SAMAE. Sejam todos bem vindos:
i
Rubens Auerbach, atuando como leiturista;
i
Giovani Kobus, atuando como leiturista;
i
Marcos Luis Pereira Duarte, auxiliar administrativo, atuando
no setor de compras;
i
Verediane Pereira, auxiliar administrativo, atuando no
atendimento;
i
Terezio
Koaski,
JANEIRO
FEVEREIRO
atuando como
Maior temperatura:
Maior temperatura:
32º C, dia 20,
31,7º C, dia 4,
operador na Esàs 17h15min
às 16h15min
tação de TrataMenor temperatura:
Menor temperatura:
mento de Água;
12,6º C, dia 29,
13,9 º C, dia 17,
i
Zenildo
às 6h15min
às 07h15min
Índice pluviométrico
Índice pluviométrico
João Ferreira
total do mês:
total do mês:
de França,
190,9 mm
164 mm
atuando como
Rajada máxima:
Rajada máxima:
48 Km/h - dia 06
66 Km/h - dia 6,
encanador;
às 18h30min

às 17h45min

Ações da CIPA
TÃO

12

1/20

201

GES

A pedido dos servidores, foi
substituído o antigo bebedouro de
água, instalado no prédio da sede
técnica, que continha uma
capacidade de 800 ml de água
gelada, por um com maior
reservatório. Agora são 04 litros de
água gelada a disposição de nossos
servidores. CIPA também é
qualidade de vida.
Para garantir conforto e
proteção, os 11 leituristas de
hidrômetros, receberam novos
capacetes, com casco em ABS,
verniz protetor, forração
antialergica removível e lavável,
viseira antirrisco, com fecho de
engate rápido, personalizados
com nome e tipo sanguíneo de

cada servidor. Foram
instaladas, também
para segurança dos
leituristas, antenas
corta-pipa em todas
as motocicletas.

O técnico de
segurança do
Tr a b a l h o d a
Prefeitura
acompanhou a
equipe da CIPA
na visita em
campo, para
levantar os EPI´s
adequados ao
servidores que
atuam no setor
de esgotamento
sanitário. Após
essta visita,
houve reunião com os servidores do setor, engenharia e técnico de
segurança, para definição destes EPI´s.

Para garantir a segurança do operador da Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE Banhados, foi instalada grade de
proteção no equipamento que prensa o lodo.

